CASAL DE BARRI BAC DE RODA - POBLENOU
EQUIPAMENT GESTIONAT PER L’ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOCIAL BAC DE RODA
FULL D’INSCRIPCIÓ
HAS FET JA ALGUN TALLER AMB NOSALTRES?
NOM I COGNOMS

EN / NA
amb DNI 		
		
i domicili a
						
autoritzo al meu fill/filla o persona sota la meva responsabilitat legal (
		
) a cursar
el taller 						
durant el període 		
al Casal
de Barri Bac de Roda-Poblenou, equipament gestionat per
l’Associació Cultural i Social Bac de Roda, amb seu al C/ Bac
de Roda, 101, interior - 08005 - Barcelona i NIF G65543209.
Barcelona,
/		
/
.		

DNI
DATA NAIXEMENT
TELs			

/

E-MAIL
DOMICILI
		

		

CP

M’INSCRIC A:
				

AUTORITZACIÓ PER A MENORS D’EDAT

PREU:

SIGNATURA REP. LEGAL

signatura usuari/a

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
El responsable del tractament de dades és l’Associació Cultural i Social Bac de Roda | NIF: G65543209 | Adreça fiscal: C/ Bac de Roda 101, int | Seu Social:
Camí Antic de València 96-116 | Contacte: 933032447 - entitat@acsbacderoda.org
La informació facilitada té per objecte gestionar amb èxit la relació existent entre el Responsable del Tractament i la persona interessada (usuari/a). Les
dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació existent o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les
dades facilitades no seran cedides a terceres persones, llevat: 1) consentiment exprés de la persona interessada; 2) finalització del conveni de gestió
ciutadana establert amb l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió de l’equipament i 3) qualsevol altre requeriment legal.
Tens dret a accedir, rectificar i suprimir les dades personals així com altres drets especificats a la nostra Política de Privacitat. (http://www.cdbacderodap9.org/politica-de-privacitat/)
A més, demanem la teva autorització per informar-te via correu electrònic sobre altres activitats, esdeveniments i projectes que el Casal de Barri Bac de
Roda-Poblenou i l’Associació desenvolupen:
SI 		

NO									

Barcelona, ____/______/_____

signatura usuari/a
RESGUARD
D’INSCRIPCIÓ

EN/NA
HA ABONAT		

PEL TALLER

BARCELONA,

/		

/

sign. casal

segell casal

IMPORTANT
El responsable del tractament de dades és l’Associació Cultural i Social Bac de Roda | NIF: G65543209 | Adreça fiscal: C/ Bac de Roda 101, int | Seu Social:
Camí Antic de València 96-116 | Contacte: 933032447 - entitat@acsbacderoda.org
La informació facilitada té per objecte gestionar amb èxit la relació existent entre el Responsable del Tractament i la persona interessada (usuari/a). Les
dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació existent o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades
facilitades no seran cedides a terceres persones, llevat: 1) consentiment exprés de la persona interessada; 2) finalització del conveni de gestió ciutadana establert amb l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió de l’equipament i 3) qualsevol altre requeriment legal. Tens dret a accedir, rectificar i suprimir les dades
personals així com altres drets especificats a la nostra Política de Privacitat. (http://www.cdbacderodap9.org/politica-de-privacitat/)
1) El CdB es reserva el dret a suspendre els cursos o tallers en els quals no hi hagi un mínim de participants. NOMÉS en aquest cas es retornaran els diners de la inscripció. El
Centre també es reserva el dret a canviar el professor/a, el dia i l’horari de l’activitat, en cas que ho consideri oportú pel bon funcionament del taller. 2) La inscripció només es pot
fer de manera presencial, i es realitzarà per estricte ordre d’arribada i de pagament. 3) El pagament del curs o taller es farà en efectiu o targeta al taulell d’informació del centre.
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